
Utkommer fredagar 

Politiska gangsters - här och där 

För några veckor sedan läste jag en märklig 
artikel i VB. Om det hade varit insändarsidan 
i Metro hade jag inte brytt mig så mycket. I 
artikeln kunde man bland annat läsa att Grr 
"varnar för ett alltför oreserverat stöd till 
kurderna med tanke på alla politiska 
gangsters som härjar i deras led och just nu 
mördar fler kurder än vad turkarna gör.". 

Grr har fått en del saker, för att inte säga det 
mesta, om bakfoten. Ung Vänster stödjer 
inga politiska gangsters, vare sig kurdiska, 
svenska eller amerikanska. Däremot stöder 
vi människor som kämpar för sina rättighe
ter. Det fmns runt 30 miljoner kurder i 
världen. Att en bråkdel av dessa 30 miljoner 
är vad Grr kallar för gansters är statistiskt 
sett inte konstigt och absolut ingen anled
ning till varför Ung Vänster inte skulle 
stödja de övriga i deras kamp för frihet och 
rättvisa. Det är rasistiskt att fördöma ett helt 
folk på grund av vad några få gör. Om man 
använder sig av Grrs argumentationen skulle 
det inte fmnas många man kunde samarbeta 
med. Man kanske till och med hade blivit 
tvungen varna för ett allt för oreserverat stöd 
till Vänsterpartiet med tanke på alla politiska 
gangsters (Grr med flera) som just nu härjar 
i deras led och driver en mer liberal politik 
än vad sossarna gör. Dessutom är Grr 
säkerligen själv medborgare i ett land där 
inte alla är rumsrena. 

Att de "kurdiska gangstrarna" skulle mörda 
fler kurder än vad turkarna gör är en ren och 
skär lögn och låter som ett direkt citat från 
fascisterna i Turkiet. 

Nej vi i Ung Vänster fortsätter att tillsam
mans med kamrater från andra världsdelar 
driva kampen för en rättvis och demokratisk 
världsordning. Det är det som kallas för 
internationell solidaritet. 

Sara Mohammadi 
Ordförande Ung Vänster Lund 
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Polis och militär- kapitalets här! 

Demokrati eller batonger? 

Den 21 april genomfördes en demonstra
tion mot EMU, då Eu:s fmansrninistrar och 

riksbankschefer hade samlats i Malmö för att för
handla. Ungvänster Lund hade aktivt i flera veckor 
hjälp till att sprida information om denna dag . 
Många såg fram emot demonstrationen , men 
ingen visste om den brutalitet som väntade. 

Ung Vänster Lund samlades vid tågstationen 
på morgonen för att tillsammans ta sig till Sankt 
Knuts torg, där demonstrationen skulle börja. Allt 
verkade frid och fröjd. Några var dock oroliga att 
det inte skulle komma tillräckligt med folk. Men 
vid klockan tolv kunde det uppskattas att nästan 
tvåtusen människor var på plats. Ungdomar, 
gamla, barnfamiljer och demonstrationens ar
rangörer såg fram emot en fredlig demonstration. 
Banderoller vecklades upp och fanorna höjdes 
mot skyn. 

Efter några tal och en uppvärmning av slagord 
började demonstrationståget röra sig mot 
Ribersborg, för att där lyssna på musik och semin
arier. Redan när tåget sattes i rörelse omgavs det 
med en massiv polisbevakning. Stora "hulken
män" och "hulken-kvinnor" med sköldar och hjäl
mar omringade tåget. Efter bara några kvarter från 
Sankt Knuts torg spärrades en del av tåget av, med 
aggressiva hundar och frustande hästar. Det var 
anarkistemas del av tåget som blev instängd, för 
att någon eller några hade börjat kasta ägg på po
lisen och ytterligare någon hade tänt rökfacklor, 
vars rök hade fått en polishäst i panik. Plötsligt 
myllrade korsningen Spångatan-Norra Skolgatan 
av poliser. Det hela slutade med att över tvåhundra 
personer omhändertogs på ett brutalt och förned
rande sätt. Även de som protesterade mot poli
sens brutalitet råkade illa ut, däribland 
Eu-parlamentariken Per Gahrton. 

Många tror att polisen redan från början hade 
avsikt att bryta upp tåget, och på så sätt förstöra 
demonstrationen. Detta på grund av att polisen i 
förväg hade hyrt tre bussar och snabbt kunde 
agera. Polisen har troligen provocerat fram 
äggkastningen genom att rida för nära anarkis
tema och låta sina hundar skälla på dem. Polisen 
hade ju redan från början när tåget startat, börjat 
omringa anarkisterna. En annan möjlig förklaring 
till polisens brutala agerande är att de ville öva 
inför demonstrationen som skall hållas den 16 juni 
i Göteborg. 

Det hela visar dock vart, den av borgarna defi
nierade demokratin, är på väg. Idag är demokra
tin redan inskränkt. Det borgliga blocket har i 
princip tillgång till alla viktiga och stora 
informationskanaler, som till exempel tidning
arna. Vänsterns och andra samhällskritiska rös
ter har idag svårt att bli hörda. Vi försökte dock, 
trots det kapitalistiska samhällets motstånd och 
på dess villkor, höja våra röster. Vi sökte och fick 
polistillstånd för vår demonstration, men detta 
räckte ej för att vi skulle på ett fredligt sätt få visa 
vår avsky för EU och EMU. Och anledningen till 
detta kamrater är att det inte får finnas en avsky 
mot dessa kapitalistiska projekt. Det är nämligen 
för farligt för högern och deras projekt att det finns 
ett motstånd som vill synas och höras. 

Lördagen den 21 april trodde polisen att de hade 
förstört vår demonstration. Men de har fel. Deras 
agerande har stärkt oss i vår kamp och har ännu 
mer bekräftat det vi redan vet och kämpar för; att 
det kapitalistiska samhället måste krossas och ett 
socialistiskt samhälle, utan några förtryckare el
ler förtryckta, måste införas. 

Det är en kamp som pågår kamrat, och den skall 
vi vinna. 

Skällande huMdar, lågtgående 
helikopt,rar 

och röda flåset ·uva toner 

p~irlpå ... ! 
www,vansterpartiet;St'i\:; lund 
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Optimala valutazoner 
inte ens nationalekonomerna kan försvara EMU 

När vi argumenterar mot EMU 
så är ett a v våra ekonomiska 
argument att EMU inte är ett 

optimalt valutaområde. Eftersom jag 
denna termin läser nationalekonomi 
tänkte jag här ta och försöka beskriva 
lite mer ingående vad begreppet 
optimalt valutaområde innebär. Inom 
nationalekonomin finns det ett antal 
kriterier för vad som kan kallas ett 
optimalt valutaområde. Dessa krite
rier är uppdelade på två. Dels är det 
egenskaper hos det enskilda landet, 
egenskaper som avgör om det en
skilda landet "passar" för att gå med 
i valutaunionen, dels är det egenska
per hos valutaunionen som helhet, 
alltså om det överhuvudtaget är nå
gon ide att bilda en valutaunion mel
lan de aktuella länderna. 

Jag böljar med kriterierna för det 
enskilda landet. 

Stor pris- och löneflexibilitet 
Hög grad av produkt diver

sifiering 

Ungefår så här är det tänkt. Om man 
har en rörlig kurs så kan växelkursen 
fungera som en stötdämpare vid en 
ekonomisk kris. Tänk så här. En in
dustri väldigt viktigt för ett land, t 
ex skogsindustrin i Finland eller 
vindrovsplockningen i Frankrike, går 
helt plötsligt mycket sämre än tidi
gare, kanske på grund av att den in
ternationella efterfrågan sjönk (t ex 
att hela världen slutar dricka vin för 
att istället dricka apelsinsaft), eller 
någon inhemsk förändring (t ex att 
alla Finlands skogar brinner upp en 
natt). Detta blir då hårt slag mot det 
landets ekonomi. Det påverkar inte 
bara ekonomin så långt att en väldig 
massa människor blir arbetslösa utan 
det på verkar hela ekonomin på så 
sätt att dessa arbetslösa köper min
dre inhemska och utländska varor 
varvid två saker händer. Det ena är 
att landets företag i allmänhet går på 
knäna då landets egen efterfrågan har 
sjunkigt och det andra är att landets 
export som sagt har minskat (an
tingen därför att ingen längre köper 
franska viner, eller för att Finland 
helt enkelt inte har någon skog att 
sälja längre). Landet ifråga behöver 
ett uppsving för sin export. Detta av 
två orsaker. Dels det att om ett land 
har en högre import än export så 
måste landet antingen låna pengar 
utomlands eller ta av den egna valu
tareserven (som ju är ändlig) för att 
betala för den överstigande delen 
import och dels det att en ökad ex-

port skulle hjälpa upp företagen som 
som sagt går på knäna. Om ett land 
har en rörlig växelkurs så kommer 
denna automatiskt att anpassa sig till 
krisen. Det handlar om utbud och 
efterfrågan på den internationella 
valutamarknaden och hur detta 
funkar är onödigt att ta upp här, men 
resultatet är i alla fall att landets va
luta deprecieras (d v s blir mindre 
värd relativt andra valutor). Att ett 
lands valuta blir mindre värd rela
tivt andra valutor innebär att det dels 
blir dyrare för landets invånare (och 
företag) att handla utländska varor, 
och dels att det blir billigare för ut
ländska människor (och företag) att 
handla landets varor. Detta innebär 
alltså att landets import minskar ( ef
tersom det blir dyrare att handla ut
ländska varor) och landets export 
ökar (eftersom utländsk efterfrågan 
ökat pga att landets varor nu är billi
gare). Landets bytesbalans är nu mer 
i balans. Landet slipper låna pengar 
utomlands och landets egna företag 
böljar återhämta sig. 

Om ett land har en fast växelkurs 
så kan landet i vissa fall få devalvera 
sin valuta vid en kris. Det är alltså 
samma sak förutom att det inte är 
marknadsmekanismer med utbud 
och efterfrågan som bestämmer den 
nya växelkursen utan att det är sta
ten (riksbanken). Om ett land däre
mot har samma valuta som många 
andra länder, såsom EMU, så kan man 
inte deprecieraidevalvera valutan. En 
fmsk euro är ju vara lika mycket värd 
som en tysk euro, punkt slut. För att 
landet skall kunna återfå enjänm by
tesbalans efter chocken så måste 
"landet" därför använda andra me
toder för att göra det attraktivare för 
utlänningar att köpa landets varor. 
Om landet har löne- och 
prisflexibilitet (det första kriteriet) så 
ordnar detta sig genom att antingen 
företagen helt enkelt sänker priserna 
på sina exportvaror kraftigt, dvs att 
lönenivåerna i landet sänks lika kraf
tigt så att företagen "har råd" att 
sänka priserna. 

I Sverige har vi tack vare våra 
starka fackföreningar och den schys
sta arbetslagstiftningen tack och lov 
inte denna löneflexibilitet. Sverige 
uppfyller alltså inte det första lands
specifika kravet på en optimal 
valutaunion. Hur skulle det då gå för 
Sverige om vi var med i EMU och vi 
drabbades av en sådan chock? Jo, när 
inte växelkursen kan förändras, och 
inte heller lönerna så kommer arbets
lösheten att öka. På detta sätt vill 

högern med ett EMU medlemskap 
tvinga fram antingen högre arbets
löshet (något de gillar), sämre 
arbetslagstiftning (något de också 
gillar) eller försvagade fackfören
ingar (något de gillar om möjligt 
ännu mer). 

Vad är det då som avgör om en 
sådan här chock inom en viss 
bransch drabbar ett land hårt eller 
inte? Jo, landets produkt
diversifiering (kriterium två). 
Produktdiversifiering handlar om 
hur ensidig ett lands produktions
struktur är. Om ett land har en totalt 
ensidigt produktionsstruktur, tex 
bara producerar apelsinsaft och ef
terfrågan på apelsinsaft sjunker el
ler apelsinodlingarna brinner ner så 
innebär detta väldigt stora skador på 
landets ekonomi. Om apelsinsafts
efterfrågan i världen sjönk så skulle 
dock inte Sverige påverkas allt för 
mycket, eftersom inte så stor del av 
vår ekonomi är inriktad på att pro
ducera just apelsinsaft Om ett land 
inte är speciellt inriktat på någon 
speciell sorts produktion alls så är 
landet ganska "immunt" mot 
chocker av det här slaget. Landet har 
då en hög produktdiversifiering. 

Hur ser det då ut för Sveriges del? 
Jo, Sverige tillhör kategorin av län
der inom OECD som har lägst produkt
diversifiering. Utan att gå in på för 
mycket siffror så kan jag länrna att 
Pappers- och trävaruindustrin svarar 
för c: a 20 proenet av den svenska in
dustrin samtidigt motsvarande siffra 
för övriga Eu är bara 13 procent och 
att den svenska verkstadsindustrin 
står för en mycket större del av in
dustriproduktionen än vad den gör i 
övriga EU. Sverige är så att säga väl
digt "oskyddat mot dessa s.k. asym
metriska chocker. 

Det heter asymmetriska chocker 
därför att det inte drabbar alla län
der i valutaunionen likadant. Om alla 
länder Europa hade haft exakt lika
dana produktionsstrukturer så hade 
detta inte varit något problem. Då 
hade bara växelkursen för euron an
passat sig mot omvärlden, för euron 
är en nämligen en rörlig valuta. Men 
nu är det som sagt så att produktions
strukturerna i Europa inte ser lika
dana ut. Men nu hade jag lite 
bråttom. 

De unionsspecifika kriterierna är 
som följer: 

hög grad av faktorrörlighet 
inom unionen, 

stor likhet i produktions
struktur inom unionen, 

stor likhet i konjunktur
mönster inom unionen 

stor likhet i politiska fakto
rer inom unionen. 

Vi har alla läst, eller hört, citatet 
av Göran Person när han säger att 
EMU fungerar när den finske skogs
arbetaren med glädje tar ett jobb på 
en fransk vingård när han bli arbets
lös. Det är detta faktorrörl ighet 
handlar om. Faktorer är arbete och 
kapital. 

Vid en ekonomisk chock kan ett 
land hjälpas av migration av kapital 
och arbetskraft. En avreglerad ka
pitalmarknad har gjort att den ena 
delen av faktormarknaden är lättrör
lig medan faktorrörligheten på ar
betsmarknaden är mer orörlig då det 
är svårare att få folk att bryta upp 
från sina hemtrakter än vad det är 
att flytta på kapital. Internationell 
rörlighet på arbetsmarknaden kräver 
liknande kulturella faktorer (svårt att 
jobba på en fransk vingård om man 
inte kan franska). Om man jämför 
hur kulturellt, och språkligt, integre
rade vi är med resten av nordenjärn
fört med vår integration med 
Medelhavsländerna är det tydligt att 
faktorrörligheten för arbetskraft inte 
blir alltför stor inom EMU-området. 
Som sagt, EMU funkar inte förrän den 
finske skogsarbetaren gladeligen 
åker till frankrike och jobbar på en 
vingård. 

En liknande produktionsstruktur 
inom unionen betyder dels att län
derna drabbas på ett liknande sätt av 
chocker (d v s chockerna blir inte 
asymmetriska), och dels att det fums 
gemensamrna åtgärder som kan vid
tas vid ~n nedgång (recession, åter
kommer med jänma mellanrum pga 
inbyggda motsättningar i det kapi
talistiska systemet). Det är viktigt att 
åtgärderna som måste vidtas vid en 
recession är lika i en union för an
nars kan ju åtgärderna leda till att 
krisen förvärras på ett ställe när man 
åtgärdar den på ett annat. Här är det 
också viktigt med liknande 
konjunkturmönster. När man ser till 
EMU så kan man för det första se att 
produktionsstrukturerna mellan Eu
ropas länder är väldigt olika. De är 
inte bara olika utan faktiskt väldigt 
olika. Samtidigt som det just nu i 
skrivande stund behövs en expan
siv penningpolitik (sänkt ränta så att 
det blir billigare för företag att låna 
pengar och investera) i länder som 
tyskland och norra Italien så behövs 
det en kontraktiv politik (höjd ränta 
så att inflationen inte rusar iväg) i 



ländersomSpanien,IrlandochPor- Ro"" da Flao set ra·· ddade dagen tugal. Dessa skillnader i 
produktionsstrukturer och kon
junktursvängningar skapar problem. 
Skall räntan sänkas eller skall den 
höjas? Vad man väljer får stora följ
der för de inblandade länderna. 

Och så kommer vi till det poli
tiska. Det här kriteriet är inte så 
mycket ett kriterium för om en 
valutaunion skall fungera utan är 
mer ett kriterium för att anpass
ningen till de nya förutsättningar 
som en valutaunion för med sig skall 
gå något så när smärtfritt. I en valuta
union kan de enskilda länderna inte 
föra en nationell penningpolitik 
(växelkursförändringar, ränte
förändringar och sånt) I en valuta
union kan de enskilda länderna inte 
heller föra en alltför olik fmanspoli
tik heller. Det här med att penning
politiken blir ofri i och med ett 
medlemskap är ganska uppenbart. 
Att medlemsländerna kommer att 
tvingas föra en liknande fmanspoli
tik är dock inget man pratar särskilt 
högt om. I huvudsak handlar det om 
att den skatteharmonisering ett med
lemskap tvingar fram också tvingar 
fram en harmonisering av storleken 
på den offentliga sektorn i de olika 
länderna. Sen är det bara att räkna 
efter lite grann, eftersom vi i Sverige 
med europeiska mått mätt har en re
lativt stor offentlig sektor så kom
mer den att minska vi ett 
medlemskap. Detta är förstås väldigt 
bekvämt för den partiledare (läs 
Göran Persson) som för sina väljare 
inte kan/vill förklara varför han vill 
montera ned den allmänna välfärden. 
Han kan ju då skylla på att det är 
yttre krafter (läs EMU-medlemskap 
(läs : överstatligt bestämd penning
politik) som "tvingar" honom. 

Så varför skriver jag detta? Jo, jag 
vill med detta visa att EMU-projek
tet, ur ekonomisk synvinkel, varken 
är försvarbart som helhet eller för de 
enskilda länderna, och då särskilt 
inte Sverige. Ä ven om vår huvud-
argumentering mot EMU gäller 
demokratiaspekter så är det ju inte 
fel att kunna visa på att EMU också 
ur ett strikt nationalekonomiskt per
spektiv är ett direkt förlustprojekt 
Rent argumentrnässigt kan vi alltså 
inte förlora en argumentation om 
EMU. På det planet har vi alltså en 
fördel inför den kommande folkom
röstningen. Däremot så kommer de 
att få mycket störa utrymme i media 
så för oss gäller det att kunna rabbla 
argumenten i sömnen för varenda 
jävla Ung Vänstrare är livsviktig. 

GREGER RAMMARIN 

Det kändes lite spännande att 
vara på väg till en större de

monstration. Stefan och jag hade ta
lat lite om hur det kan vara i andra 
länder som demonstrationer mot Viet-
nam som jag minns i Australien, med 
massor av polis inkallad från hela lan
det och hästar, batonger och allt! 
Visst, men nu är vi i Sverige. 

Vi kom till Malmö och hade inga 
problem med att hitta Röda Flåset. Så 
vi ställde upp oss bakom dem och pa
rollen mot militarism. Det känns gan
ska rätt men fyra pojkbarn. 

Ett antal personer hade diverse ut
klädsel och det höll Haldor, Orvar och 
Vidars intresse en god stund. På tor
get var det lugnt och tal och uppställ 
ning gick som det bör. 

Poliser på häst kom fram från bak
gator, inte så kul! och en brandbil, vat-

tenkanon? 
Efter några bra tal och lite mer 

musik kom vi igång. Polis på häs
tar hade svårt att hålla sina djur och 
sitta kvar på dem, det märkts att de 
inte var så väl vana vid demonstra
tioner och folk. Polis fanns det gott 
om. 

Efter en kort tids marscherande 
stannade demonstrationståget plöts
ligt. Varför stannar vi? Ingen visst, 
vi fick höra lite udda rykten men 
mycket lite var klart. Vi blev om
bedda av våra demonstrations
vakter att sätta oss och vänta och 
det gjorde vi, med Röda Flåset som 
satt framför oss. 

Då började de spela för oss, och 
de spelade och spelade. Alla försök 
att få oss oroliga, till att få oss upp
rörda och arga blev helt utplånat av 

deras musik. Polisen visste inte rik
tig vad de skulle göra och vi satt och 
Röda Flåset spelade ackompanjerade 
av en kör av skällande polishundar 
iklädda munkorg ! ! 

Efter en lång stund och många fma 
låtar fick vi gå runt en lite omväg och 
möta upp med främre delen av 
demonstrationståget. Det var flera 
som sa att det var tufft att se oss 
komma runt hörnet ledd av våra 
Röda Flåset spelande ! 

Jag tror att VB kommer att ha flera 
referat från demonstrationen och det 
finns massor mer att berätta och 
kommentera. Låt mig här bara säga 
att, jag trodde inte EU, Schengen och 
allt det betyder, så fort skulle för
vandla det Sverige jag kom till, till 
det Australien jag lämnade. 

Kampen går vidare ! 
NITA 

Jag vaknade till nyheten 
vaknar jag till nyheten att 

rändhet" kostar Skandia för 
mycket så de ha ökat sjukförsäkrings
premien och infört ett krav på att man 
ska ha haft försäkringen i 18 månader 
innan man får bli sjukskriven för 
utbrändhet för att få ersättning ! 

Detta är ett perfekt exempel på vad 
privatisering innebär! Vad har vi att 
säga om detta? Man kan välja ett an
nat försäkringsbolag!? Hur lång tid tar 
det innan de också ändrar sina reg-

ler?? 
Och "Utbrändhet" vem kommer 

det att vara som bestämmer om man 
är det eller något helt annat? Det 
blir säkert Skandias egna läkare, 
eller deras "godkända" läkare, och 
vad betyder detta? 

Jo vi kan ju alltid starta ett eget 
"försäkringsbolag" med bra och är
liga villkor som värnar om alla, 
även de svagaste. Det har våra för
äldrar redan gjort, det heter 

"Försäkringskassan" och styrs av oss 
alla genom demokratiska allmänna 
val! Det akuta problemet är bara att 
taket för ersättningen är för lågt för 
att motverka privata, osolidariska 
och dyra försäkringslösningar som 
på lång sikt riskerar att undergräva 
viljan att betala för sjukförsäkringen 
via skattsedeln. 

NITA 

Emma, Rasmus, Leo, Greger, Johan 
tackar för sig (tillsvidare) 

I torsdags var det dags för oss i 
Ev-gruppen att utvärdera vårens 

arbete. Vi har gjort en manifestation 
mot Schengen, samt planerat inför 
demonstrationerna i Lund och 
Malmö. Vid dessa tre tillfällen har 
uppslutningen varit väldigt bra. Det 
har gjort att vi, trots polisen i Malmö, 
lyckats nå allmänheten med vårt bud
skap. Vi har också synts med insän
dare och hörts i radio. 

När deltagandet nu varit så stort, 

kan vi efterhand känna att vi borde 
ha förberett oss mer på det som in
träffade i Malmö. Ingen hade kan
ske direkt räknat med polisens 
brutala agerande, men en bra orga
nisering är alltid en trygghet vid 
stora demonstrationer. Vängrupper 
och bättre kontakt med 
demonstrationsledningen kommer 
att bli nödvändigt i Göteborg. 

I vår utvärdering kunde vi också 
konstatera att mötestekniken i EU-

gruppen haft sina brister, medan ar
betsfördelningen har fungerat bra. 

Dessutom har vi varit duktiga på 
att bygga med hönsnät. Kampen mot 
EU och EMU fortsätter! 

Hoppas att vi blir riktigat många 
som åker till Göteborg i mitten på 
juni. 

Vi återkommer med information, 
om resan dit och så vidare. 

EU·UTSKOTIET 
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9 MEDLEMSMÖTE 

Ung Vänster Lund har medlemsmöte. Alla medlemmar är välkomna! Vi 
diskuterar kongressen, vad vi ska göra och hur vi ska arbeta i sommar samt 
hur vi gör med distriktets kampanj om Ungdomens fyra rättigheter. 

11-13 KONGRESSKURS 

Distriktet ordnar en kurs för alla som ska åka som representanter till kon
gressen. Pröva hur det är att stå i en talarstol, slipa argumenten och red ut 
alla frågetecken kring stockholmsdistriktets kluriga motioner. Obs! kursen 
är obligatorisk för dig som är vald som ombud eller suppleant. Kan du inte 
komma måste du anmäla detta till expen (040-92 14 11). 

l2 CMS SEMINARIUM OCH ÅRSMÖTE 

i retur till Veckobladet. 

Göteborg 16 juni: 
Sista chansen att störa pamparnas fester! 

Den största demonstrationen mot EU under det svenska 
ordförandeskapet - arrangörerna räknar med 20 000 de
monstranter från hela Europa. 

Ung Vänster och Vänsterpartiet deltar givetvis. Boka plats 
i Ung Vänsters buss från Skåne så fort som möjligt (expen 
040-92 14 11). 

10/6 Ung Vänster Skåne har förberedelsemöte. Vi bildar 
vängrupper och diskuterar hur vi ska agera under demon
strationen. 

Centrum för Marxistiska samhällsstudier (cMs) har årsmöte på folkets hus. 
Kring årsmötet intressanta seminarier : om feminism och marxism och om p o l i s h u m o r 
1900-talets marxistiska ideutveckling. Medlemsskap kan lösas på plats. För 
dig som inte är på K vamby. 

14 MEDLEMSMÖTE 

18.00, lokalen. Ring Sara Moharnmadi (046-14 71 11) om du undrar något. 

15 UNG VÄNSTERS MILJÖDAG 

Mer info på cellmöten. 

16 DEBATT PÅ SPYKEN 

12.00, Paula Mulinari debatterar feminism i aulan. Det behövs Ung Vänstrare 
som delar ut flygblad och annat. Anmäl dig på nästa cellmöte 

19 AKTION FÖR EN BILFRilNNERSTAD 

Ung Vänster ordnar tillsammans med andra organisationer en manifesta
tion för ett Lund utan biltrafik. Mer information får du på cellmötena ! 

19 KURDKAMPANJSAKTIONSDAG 

Distriktet vill att vi samlar in 400 namn till. Det klarar vi väl av, kamrater? 
Namninsamling bl a på pågatågen. Ring Rasmus (046-12 31 25). 

20 MARXISM FÖR TJEJER 

Seminariedag om marxism, ideologi och teori. Bara för tjejer! Anmälan 
expen (040--92 14 11). 

21 SKALL KOMMUNEN AGERA HYRSHAJ? 

Temamöte med Vänsterpartiet. Lokalen 19.00. 

21 DISTRIKTSSTUDIECrRKEL 

Distriktsstudiecirkeln har nått sitt tredje möte som handlar om en teoretisk 
förståelse av klass och etnicitet. 17.00 på lokalen. Ring expen (040-92 14 11) 
om du vill veta mer! 

21 HUR MÅR MILJÖN l LUNDS KOMMUN? 

Temamöte med Vänsterpartiet. Lokalen 19.00. 

24-27 KONGRESS 

Ung Vänsters kongress hålls i Stockholm. Alla valda ombud ska åka, supp
leanter och andra intresserade måste anmäla sig till expen (040-92 14 ·11). 

Cell 12 har möte varje tisdag 18.30, cell 43 varje torsdag 19.00. Styrelsen 
träffas tisdagar 17.00. Alla är välkomna! 

Jag som egentligen är medlem 
i cell 12, var i torsdags på stu

diebesök i cell43. Plötsligt såg vi hur 
tre människor helt omotiverat tryck
tes upp mot väggen av en mängd po
liser på gatan utanför lokalen. Vi 
började skrika och hängde ut en ban
deroll för att visa vårat missnöje. Då 
anländer två piketbussar fullastade 
med poliser. Den ena stannar utan
för lokalen. En polis hoppar ut och 
började föra en diskussion med oss: 
"bla, bia, bla, ni är dumma, bia, bia, 
bia, ni provocerar oss, bia, bia, bla, 
Malmö var inte vårat fel". Männis
korna på andra sidan gatan släpps 
och vi går in i vår lokal, uppretade 
och får ännu en bekräftelse (hur 
många behöver man egentligen?) på 
att polisen inte är till för oss, och att 
de absolut inte är till för demokra
tin. 
Under demonstrationen den 28 april 
i Lund kom samma polis som hop
pat ur piketbussen några kvällar ti
digare, men denna gång civilklädd 
fram till mig och försöker sälja ägg. 
Hur sjukt är inte detta? Jag, dum som 
jag är, börjar prata med honom och 
frågade honom varför han försökte 
provocera mig och bad honom att gå, 
men han fortsätter och tog fram ett 
ägg ur bröstfickan. Människor sam
lades nu runt omkring oss. Nu säger 
han till mig att han säljer det till mig 
för en krona om jag slänger det på 
honom. Folk protesterade och bad 
honom att gå. Plötsligt komrt1er det 
fram fyra andra män, och börjar 
skratta: "Ska du inte säga grattis? 
Han ska gifta sig!" Vad roligt tänkte 

. jag: polishumor! och gick därifrån. 
LEO MULINARI 

VÄNSTERPARTIET 
1415 Skall kommunen agera hyreshaj? 
Diskussion med Lars A Ohlsson 
(Lundafastigheter). lnf Byggnads
nämnden, Lundafastigheter & 
Tekniska nämnden 16/5. 
RÖDA KAPELLET 
Sö 13.5 klockan 18 .45 Rep inf ev 
Bananfest (cirkus?). Aktuellt: 100, 11 0 , 
164, 172, 173, 239, 385- 137. 
Lö 19.5 Appellmöte (v) i Landskrona 
(1 maj-repertoaren) 
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